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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

 
  :يادداشت

که با تحمل صدھا مشکل جسمانی بازمانده از زندان " توخی"ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار نستوه ما آقای 

 پرچمی به -  اش را در قبال تاريخ کشور با افشای جنايتکاران خلقیهمخوف پلچرخی، نه تنھا خود بدون وقفه وظيف

با تشويق ساير زندانيان و شکنجه شدگان، از آنھا نيز می خواھد، تا با نوشتن د، بلکه ه انجام می دھنحو برازند

 که بعد از "احمد قندھاری"خاطرات شان، در افشای مزدوران روس سھم شان را ادا نمايند؛ از ھمکار جديد ما آقای 

مدتھا غور و مطالعه و نامه نگاری با پورتال، تصميم گرفتند با نوشتن خاطرات و ارسال آن به پورتال دشمن شکن 

 به مانند ساير ھمرزمان شان ادای وظيفه نمايند، صميمانه ابراز امتنان نموده آمدن "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  . گوئيمشان را به پورتال خودشان خيرمقدم می

، ضعف مجموع ما بدين امر ايمان راسخ داريم که يکی از داليل تالش مجدد مزدوران روس جھت احيای مجدد

مقاومت و مردم افغانستان در افشای جنايات آنھا می باشد، آنھائی که ھميشه از جلوه نمائی ھای جديد مزدوران 

اگر .  ما، می خواھند خود را دوباره مطرح نمايندروس شاکی اند، بايد اين حقيقت را بپذيرند که آنھا از ضعف

  :بيرحمی در قضاوت تلقی نگردد، بايد به صراحت گفت

 داريم، زيرا ھمان در ھرگامی که آنھا موفق می شوند، رو به جلو بردارند، به شکلی از اشکال ما نيز مسؤوليت

  .طوری که آمد، قدرت گيری آنھا از ضعف ما مايه می گيرد

  با عرض حرمت

  AA-AA ادارۀ پورتال

  

  احمد کندھاری

  ٢٠١٢ اکتوبر ١٩

  

  زندان پلچرخی خرآروزھای 
  

 زبان محلی ۀ بسيار ساده و لھجۀ خواستم به شيو"کبير توخی"قای آبه تشويق جناب محترم دانشمند و مبارز انقالبی 

 نيروھای ئۀالد و توطترکی کودن و امين ج بارام چند سطری از دفتر خاطرات زندان پلچرخی دوران حکومت خون

گذرد و   سال می٣٢ن زمان مدت آاز . تقديم بدارم ،مند باشنده  که عالقیبه خوانندگان) پرچمی ھا ( روسی ۀخيرذ
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کم زمان اگر نگوئيم ھيچ، می توان گفت بسيار، تقريباً از وقايع خونبار آن رند که کمتر از سی سال دای جوانھاینسل

  .گاه سازيمآن را آما بعد  ز کارنامه ھای جنايتکاران تاريح کشور اين نسل جوان وبر ما است تا ا می دانند، لذا

 زندانيان با لباسھای زمستانی قسمتی از.  ابری و برفی بود، بود ھوا بسيار سرد١٣۵٨روزھای اول ماه جدی سال 

 با قدم زدن و به ھمرزمش س با ھر ک، با لباسھای نازک محبس در صحن بالک دوم"پايواز" محبوسين بدون لیو

 ۀخيرذشايعه پراگنيھای زياد از جانب نيروھای . نموديم  میه زمان را کوتاوقت،ی از چگونگی اوضاع ئحرفھا

  .نمود می روان محبوسين را پرت و پريشانتر) پرچميھا(روسی 

 سی و راديوکه چند پايه راديوی بيسيم جيبی از بيرون زندان برايشان ارسال شده بود و با سمع بی بی  طوری

ه در راه ئ توطدشايعه طوری بود که ميگفتن .د داشتنیئايعه پراگنيھاشتاجکستان خبرھای روز را تعقيب و سبوتاز و 

 برای خاموش ساختن خواھد که با راه انداختن يک شورش در بين زندانيان و بعداً   امين جالد میحفيظ هللا. است

چون مشابه به ھمچو .  زندانيان را به نابودی خواھد کشاندۀوھمزرھی کار گرفته  ین از قواآ شورش و سرکوبی

ست يد خان فاشوز دوران داو ا نفر زندانی که اکثراً ٢۴٠ به تعداد ۵٨حرکت خاينانه و فاشستی در جوزای سال 

و ما از .  بود شب و الی پنح صبحۀشروع قيام ساعت ده بج. دسته جمعی قيام نمودند  اعدامگاه بودندۀروان و ندبود

شينکوف و ماشيندارھای خفيف را با کالھنين کلکينھا صدای فيرھای آھای ه عقبب ديوارھای زخيم سنگی و پنجر

 ۀنقدر مرگبار و شوک دھنده بود که ھمآشنيديم فضای زندان  بلند و رسای مقاومت کنندگان رزمنده می صداھای

 :توانست شده نمی  کلکين نزديک وھيچ کس به پنجرھا. ندت کالبد ھای مردگان شباھت داشح وزندانيان به اروا

اين واقعات گذشته . گرفت الی پنجره فير ماشيندار صورت میاراکه به مجرد نزديک شدن به پنجره از بيرون بچ

  .نمود  ھای پرچمی ھا را به حقيقت نزديک میؤسبوتا

 زمستانی که نظر به سالھای گذشته زودتر باريدن برف. رفت در جوار ھمچو شايعات ھوای زمستان سردتر شده می

ول غ  پرواز ھای طيارات،شديد  برفباریۀعالوه ب. ساخت دشوارتر میرا شروع شده بود برای محبوسين شرايط 

کرد به تحليل و تبصره ھا از تشکيل يک  در ھر چند دقيقه فضای محبس را عبور میکه پيکر ترانسوپورتی روسی 

  .حکايت می نمودسھا ی سوقيات نظامی روئپل ھوا

 بالک رد. د ھراس بودندرادثه حاز سرانجام  باز ھم ،گاھی کامل داشتندآ ۀ روس از آن جريانخيرذ نيروھای ھرچند

سرنوشت  ی ھا که در يکئ شعله ، روسیۀخيرذکه متشکل بود از نيروھای : رسيد دوم تعداد به سه ھزار زندانی می

شدند و تعداد زيادی ھم از نيرو ھای   اعدامگاه میۀگاھی قبلی روانآه بدون بردند و گاه وبيگا سر میه نا معلوم ب

 روسی ۀخيرذنيروھای . بودند  زيادی بدون داشتن سمت و طرف زندانیۀتکنوکراتھا و عداز مسلمان و يک عده 

ر حتمی  ھا که اشغال کشور را توسط روس ام ئیشعله.  نفر مشخص شده بود۴٨٠بهتعداد شان در ھمين بالک دوم 

  : صبح بودۀ ساعت ده بج.شد  عمل پياده میدر ھا تلقی می نمودند زمانش به سر رسيد و تحليل

ی و ئشياسته خان جگتورن که يک افسر کودن و غبی بود توسط بلندگوی صحن بالک که برای انتشارات راديو

ی ړمبالک جمع شويد که لو حن  خواسته شد که به صتبليغات دولتی نصب شده بود به پخش اعالن از ھمه زندانيان

 خارج  زندان ھمه کسانی را که داخل اطاقھا بودند مجبوراً  کند و عساکر محافظ  سخنرانی می"امين صاحب"وزير 

  .نمودند  و با ديگر زندانيان يکجا فرستادندو به صحن بالک

در حالت گردش و قدم زدن منتظر  زندانيان در حال ايستاده و يا ۀباريد ھم چون ھوا بسيار سرد و نمنمک باران می

   . خاين و جالد بوديم"امين"سخنرانی 

 نسبت "امين صاحب" که - بعداز ظھر بود۵ يا ۴حوالی ساعت اعالن اين  - قومندان محبس بازھم اعالن نمود 
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عداز و ما ب. برويد  خودتوانيد به اطاقھای تواند و شما می مريضی که عايد حالش است به سخنرانی حاضر شده نمی

ھنين با صدا ھای خشن و مھيب آ دروازه ھای ۀکه ھم نآتا .  ساعت انتظار به اطاقھای خويش برگشتيم ۶ و يا ۵

ين و به کسی اجازه نبود از ئويزان بود پاآھنين آ وی پنجره ھایدی که برئوازه ھا قفل شد و پرده ھاربسته و قفلھای د

رفت و منتظر بوديم که  پريشان کننده و ھيجانی بر ما مسلط شده میحاالت بسيار .  دھليز را تماشا کند،عقب دروازه

که  نآتا مرگبار سايه می انداخت یبر فضای زندان سکوت. ال بر انگيز بودؤس  حالت بسياردر مجموعچه خواھد شد 

تر شده ديکزاين صداھا ن. حوالی ساعت ھشت شام صدای فيرھای ماشيندار ھا و تانکھا از فاصله ھای دور شنيده شد

  . به داخل ديوارھای بالکھا رسيدکه به اطراف ديوارھای محبس و بعداً  تا اين رفت می

  .ادامه دارد
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